
 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 1

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ห.1 นางสาวณฐัธิดา  มุงบงั 5911011809045 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.2 นางสาวธนัวา  จนัทร์ดวงเดิม 5911056160042 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 2

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.3 นายวรเดช  สงัขว์รณ์ 5911011806024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.4 นางสาวปัทมา  จรูมเคลือ 5911011805054 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 3

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.5 นางสาวกนกวลัย ์ ศิลาหอม 5911011814063 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.6 นางสาวมาริน  มาประสพ 5911011448122 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 4

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.7 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ผิวผา 5811056723015 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.8 นางสาวปรารถนา  ข  าขุด 5811056723063 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 5

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.9 นายวรพล  ทองโสภา 5911011470054 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.10 นางสาววศินี  เยน็สรง 5811056601055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 6

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.11 นางสาวปาณิสรา  ค  าธง 5811011491038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.13 นางสาวกนัตก์นิษฐ์  ขุนทอง 5911012760273 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 7

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.14 นายนนภทัร์  ขาวผ่อง 5911011796049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.15 นางสาวอรญา  ดาลี 5811056731020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 8

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.16 นางสาวอภิชญา  สวสัดีลาภา 5911011804060 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.17 นางสาวธนชัชา  เล่ียมทอง 5811011030023 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 9

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.18 นางสาววรดา  อ่ิมทรัพย์ 5911011570085 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.19 นายพิชญุตม ์ วงศพ์ฒันวฒิุ 5911020660038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 10

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.20 นางสาวปรียาภรณ์  รามสีดา 5911056605060 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.21 นางสาวนรีกานต ์ แซ่ตั้ง 5811011320022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 8.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 11

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.22 นางสาวชมพนุูช  วงัพิมูล 5911011460062 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.23 นางสาวสิรินาถ  จนัทร์แจ่มใส 5911011460040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 12

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.24 นางสาวกุลธิดา  ค  าแสน 5811011510041 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.25 นายธนวิชญ ์ เกศชยักุลรัตน์ 5911012760064 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 13

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.26 นางสาวปาฎิหารย ์ แกว้มณีฉาย 5811056604046 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.27 นางสาวเสาวลกัษณ์  สมบูรณ์ 5911011804056 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 14

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.28 นางสาววชิรินทรา  ค  านนท์ 5911011804054 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.29 นางสาวณฐักฤตา  พนัธุ์เพง็ 5911011448136 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 15

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.30 นางสาวจินตนา  ฉิมพาลี 5911011448117 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.31 นายชวนากร  พิศจาร 5811011805020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 16

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.32 นางสาวจาริยา  พิมพโ์ม้ 5911011820096 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.33 นายฐิติพงษ ์หอมขจร 5911011570049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 17

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.34 นางสาวพรสุดา  ไผ่เถ่ือน 5811011553031 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.35 นางสาวพิยดา  กรุณา 5911011553040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 18

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.36 นางสาววราภรณ์  มุสิกา 5911011570158 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.37 นางสาวนารีรัตน์  ตะวนัอ าไพ 5911011445074 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.38 นางสาวสินีนารถ  ยมกานนท์ 5711011820016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.39 นางสาวสมชัญา  ใจทนงค์ 5811056604040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 20

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.40 นางสาวพิมกนัยา  แกว้ลาย 5911011809053 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.41 นางสาวนุชนาฏ  พ่ึงนุสนธ์ิ 5811056605043 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 21

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.43 นางสาวณนฐกานต ์ วงษท์องดี 5911011030012 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.44 นางสาวอาทิตยา  รอดศรีสมุทร 5911011448006 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 22

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.45 นางสาวพิมประภา  จิตตรีรัตน์ 5911011448011 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.46 นางสาวเทพวรรณ  บุญสาน 5911056723033 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 23

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.47 นางสาวอารียว์รรณ  จนัทะคุป 5811011540056 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.48 นางสาวจนัทปภา  บริบูรณ์ 5911011491049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 24

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.49 นางสาวณฐัณิชา  เดชาวงษไ์พโรจน์ 5911056721122 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.50 นายฐิตะวนั  พนัธุ์ปาริชาติ 5911011796070 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 25

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.52 นางสาวมาริสา  ฟสูอดั 5711011805019 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.53 นางสาวกญัญารัตน์  เอ่ียมสงคราม 5911011540045 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 26

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.54 นางสาวนงนภสั  รุ่งมณี 5911056721139 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.55 นางสาวจิตราภรณ์  สิงคเวหน 5811012760111 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 27

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.56 นางสาวธวลัรัตน์  แสงรัตน์ 5911011340069 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.57 นางสาวกนิษฐา  พว่งพรหม 5911012760250 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 28

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.58 นางสาวกนกวรรณ  แจ่มใส 5911011820093 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.59 นายศุภวิชญ ์ ใยดี 5811056722044 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 29

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.60 นางสาวเบญจพร  นาโลม 5811056722046 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.61 นายสิรวิชณ์  เอกฉนัทวฒิุ 5711011940116 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 30

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.63 นางสาวอริศรา  ละเวลี 5911056721113 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.64 นางสาวสุมนทรา  ณ สงขลา 5911012760106 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 31

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.66 นางสาวกมลวรรณ  บุริภกัด์ิ 5911011553002 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.67 นางสาวสุนิศา  อยูศิ่ริ 5911012760077 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 32

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.71 นางสาวศิริลกัษณ์  เกตุสุวรรณ 5911011320042 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.72 นางสาวอภิญญา  ไกรทอง 5911011340018 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 33

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.74 นายธีธชั  จนัประภา 5911012760027 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.75 นางสาวณฐันนัท ์ สิริโชควรนนัท์ 5911012760024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 34

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.76 นายฌาญกณัฑ ์ ตนัหยง 5911011553068 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 10.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
28 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.77 นางสาวจิรัชญา  ปลอดทุกข์ 5911011470031 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 35

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.78 นางสาวไอยดา  เวศสุวรรณ 5811056605040 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.79 นางสาวรติกร  เวศสุวรรณ 5911011805018 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 36

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.80 นายณฏัฐกิตต์ิ  ทองเกิดใหญ่ 5811056605029 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.81 นางสาวจิรัชญา  ละขะไพ 5911056605028 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 37

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.82 นางสาวสุภสัรา  แพะทอง 5911056605032 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.61

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.83 นายธีรวตัร  การุณมรรคผล 5811011470044 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 38

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.84 นางสาวธญัญารัตน์  ฉนัทปราโมทย์ 5911011510079 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.86 นายวสุรัตน์  พทุธา 5911011940081 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.62

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 39

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.88 นางสาวจิราภรณ์  พรมทอง 5911011820112 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.89 นางสาวศิริพร  ส าราญวงษ์ 5911011820022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 40

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.90 นางสาวสุพรรษา  กลอนกลาง 5911011820089 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.63

เวลา 8.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.91 นางสาวพิมพช์นก  ยงัทองหลาง 5911056721083 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 41

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.92 นางสาวกนกรักษ ์ หลกัค  า 5911056604007 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.93 นางสาวปิติพร  ตญัจรูญ 5811011448037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.64

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 42

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.94 นายธนากร  เดชี 5811011448020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.95 นางสาวจุฬาวลี  เสคา 5911011470055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 43

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.96 นางสาวจารุวรรณ  ภาวนาธรรมสุข 5911011520066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.65

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.97 นางสาววรรณษา  เลิศแลว้ 5811011448100 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 44

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.98 นางสาวธญัลกัษณ์  ไสยพนัธ์ 5911056180020 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.99 นางสาวกชกร  ยาสกุล 5911011553050 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.66

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 45

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.100 นางสาวพรชิตา  พวงพืช 5811011804066 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.102 นางสาวอรอนงค ์ พลเยีย่ม 5911011510092 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 12.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 9.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 46

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.103 นางสาวสิรินญา  บุญสุข 5911011805030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.67

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.105 นางสาวรัตนภรณ์  รักนุย้ 5911011570104 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 47

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.107 นายฉตัรชยั  อุตรมงคลกุล 5811056731005 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.108 นางสาวพรทิวา  ศรีจนัทร์ 5811056605030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.68

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 48

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.109 นางสาวนนัทิกานต ์ ขานโคกกรวด 5911056601034 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.110 นายศิวกร  โชติพานสั 5911011805070 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 49

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.112 นางสาวทิพยก์มล  สุตะนนท์ 5911056605017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.69

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.114 นางสาวปิยะนุช  วงศข์นัธ์ 5911011804103 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 50

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.115 นางสาวพรปรียา  จนัทร์ทิมะนนัท์ 5911012760086 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.117 นางสาวเกวลิน  วอ่งเกียรติถาวร 5911011340074 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.70

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 51

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.118 นางสาวนิภาพร  เพชรอาวธุ 5811011570067 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 10.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.119 นายกิรติ  แดงสด 5911011445025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 52

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.120 นางสาวชญาณ์นนัท ์ พุทุธพนัธ์ 5911011340089 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.71

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.121 นางสาวกมลชนก  ศรีพลงั 5911011340115 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 53

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.122 นายกิตติศกัด์ิ  กอสาลี 5911056180015 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.123 นายฤทธิพงษ ์ ศรีจนัทร์ 5811011491026 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.72

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 54

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.124 นางสาวธมลวรรณ  กนัตงักุล 5811011448170 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.125 นายพาณิชพล  นิลนวล 5911011448027 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 55

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.126 นายสหรัฐ  วลยัสุรารักษ์ 5811056722025 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30- น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.73

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.127 นางสาววชัราภรณ์  นอ้ยกรณ์ 5911011491046 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 56

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.130 นางสาวนิภาพร  กาลพนัธา 5911011470073 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.132 นายศกัด์ิชยั  ทิพยป่ิ์นวงศ์ 5911012760076 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.74

เวลา 12.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 57

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.133 นายภูมิ  ค  าทวี 5911012760084 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.135 นางสาวศุภมาส  ทิพยวรรณ์ 5911056721124 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 58

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.138 นางสาวภริดา  แกว้ประสิทธ์ิ 5911011320051 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.75

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.140 นางสาวกวีตา  กุมาร 5811011460072 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 59

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.145 นางสาวกุลธิดา  ชอบประดู่ 5811011814095 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.146 นายปฏิภาณ  ชอบประดู่ 5911012760206 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.76

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 60

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.147 นางสาวอารียา  ตรีรัตนสกุล 5911011448111 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 13.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.148 นางสาวกญัญว์รา  นกฉลาด 5911011448132 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 61

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.149 นางสาวนิธิพร  มะโนสิม 5911011809054 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.77

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.150 นายจิรพฒัน์  กองกุล 5911011801014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 62

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.151 นางสาวแสงอรุณ  ขาวทอง 5911056990028 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 13.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.152 นายนิติภูมิ แกว้ขาว 5911056722069 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.78

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 63

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.156 นายเล็ก  ปุ๊ ดหน่อย 5811011802006 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.159 นางสาวเบญญาภา  อินทร์ทองตัง๋ 5911011802077 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 64

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.160 นายไพริทชั  จนัทร์เพชร 5911011805061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.79

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 1 คุณจารุวรรณ ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.161 นายชยัวฒัน์  อิงทอง 5911011448022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 65

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.166 นายศุภณฐั  นวลจนัทร์ 5911056723031 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.213 นางสาวรมณัยา  ปะลาวนั 6011056601005 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.80

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 66

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.222 นางสาวกาญจน์  สุนารักษ์ 6011056601013 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 4 คุณณฐมน ท่ี
อาคาร 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.238 นางสาวณฐัชยา  สุภาพงษ์ 6011056601017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 67

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ห.239 นางสาวสุพรรษา  มากส าลี 6011056601016 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนัท่ี 
29 ก.ย.81

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั

ห.256 นางสาวสุทธิดา  ชูดว้ง 6011056601019 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 14.30 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติัท่ี
โต๊ะ 6 อาคาร 3 ห้อง 315

 นกัศึกษาอ่าน " ขั้นตอนการท า
สญัญา ผ่านระบบ e-Studentloan"  
 แลว้ด าเนินการท าสญัญาตาม
ขั้นตอนท่ีไดอ่้านนั้น

ส่งสญัญาวนั
ศุกร์ท่ี 29 ก.ย.60

เวลา 14.30 น.
โต๊ะท่ี 2 คุณธนิยา ท่ีอาคาร
 3 ห้อง 315 ใน
มหาวิทยาลยั



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 68

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ตรัง.1 นางสาวอรอุมา  แกว้ส าราญ 5811029721003 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.2 นายเจษธวชั คชถ่ิน 5911029802024 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00 น.ให้ผูกู้รั้บ

หนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.3 นางสาวมาลี  แกว้ส าราญ 5811029721004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 69

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ตรัง.4 นางสาวกลิกา  หนูปาน 5911029510010 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.5 นายอภินนัท ์ เกียงเอีย 5911029510057 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.6 นางสาวสุวีรยา  อนุภาพ 5911029510011 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 70

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ตรัง.7 นางสาวพชัราวรรณ  สมบุญ 5811029721032 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.8 นางสาวยวุดี  ปานสิทธ์ิ 5911029510004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.9 นางสาวปิยธิดา  ผิวมณี 5911029721015 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 71

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ตรัง.10 นางสาวกนกวรรณ  นานชา้ 5911029510060 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.12 นายกฤษณพล  สญัวงค์ 5911029510062 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ตรัง.13 นางสาวจริยา ใจบุญ 5811029510042 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818



 18 กนัยายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิก์ูย้มื กยศ.รายใหม ่ปีการศกึษา  2560  ภาคเรยีนที ่1 72

ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

ตรัง.14 นายกรุณา อินทรักษ์ 5811029510033 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

นครนายก.1 นางสาวสุพรรณี  เข่ือนวงั 5711080320061 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

นครนายก.2 นางสาวศุภาวี  หนูข  า 5911080320046 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยต์รัง ห้องกิจการนกัศึกษา
ติดต่อคุณสุชาดา ศรีปลอ้ง โทร  075-221212 ต่อ 6818

ท่ี ศูนยน์ครนายก ห้อง 511 ติดต่อคุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 037-321590

ท่ี ศูนยน์ครนายก ห้อง 511 ติดต่อคุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 037-321590
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

นครนายก.3 นางสาวสุภาพร  บ  ารุงจิตร 5911080320030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

นครนายก.4 นางสาวมณีรัตน์  มัง่มี 5811080320055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ล าปาง.3 นางสาวกิติวดี  กวา้งขวาง 5911081721038 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยน์ครนายก ห้อง 511 ติดต่อคุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 037-321590

ท่ี ศูนยน์ครนายก ห้อง 511 ติดต่อคุณธมลวรรณ เปรมศรี โทร 037-321590

ท่ี ศูนยล์  าปาง(ศูนยใ์หม)่ ติดต่อ คุณจาตุรงค ์แกว้สามดวง  โทร 054-228019
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.4 นางสาวฐณฐัฐา  พิมพนัธุ์ดี 5811050320030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.5 นางสาววาสนา  เลือดรถไฟ 5811050320055 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.6 นางสาวณฐันรีย ์ ล  าดบัสี 5811050431014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.7 นางสาวธนนวรรณ  ชมภูอ่อน 5811050721014 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.9 นางสาวณชัชา  ศิริสมบติัยนืยง 5911011446049 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.11 นางสาวศิริพร  แสงดี 5911011446099 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.12 นางสาวสโรชา  มณีเนตร 5911011446109 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.14 นางสาวรุ่งนภา  แสดงฤทธ์ิ 5911050160007 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.16 นางสาวเจนจิรา  ยอดวติั 5911050160030 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.17 นายจกัรกฤษฎ ์ แวน่แกว้ 5911050160037 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.18 นางสาวสุนนัทา  งามละมา้ย 5911050320015 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.19 นางสาวธญัญานนัท ์ ศรีเมือง 5911050320022 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.21 นางสาวรัชนีกร  สงกูล 5911050320051 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.22 นางสาวสมสุดา  ทองหุม้ 5911050320056 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.23 นางสาวลกัษมณ  เล้ียงไกรลาศ 5911050320057 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.24 นางสาสสุกุลภา  ประกอบกิจ 5911050431004 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.25 นายนรา   พุม่พนัธ์ม่วง 5911050431012 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.26 นางสาวสุนิสา  ศรีชูยงค์ 5911050431017 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

สุพรรณบุรี.28 นายณฐัดนยั  แซ่ล้ี 5911050721011 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.29 นางสาวชชันนัท ์ จนัทรบูรณ์ 5911050721058 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

สุพรรณบุรี.30 นางสาวพนัธุ์ชนก   ห้องล่อง 5911050732008 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986

ท่ี ศูนยสุ์พรรณบุรี   ห้องกองบริการนกัศึกษาอาคารสวนแกว้2 ช้นั 1
ติดต่อคุณชลิดา ป้อมสกุล โทร 0813823986
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

หวัหิน.1 นางสาวชญาพทัธ ตนัอารีย์ 5911022446090 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.2 นางสาวชลธิชา สดมพฤกษ์ 5911022446205 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.3 นางสาวภทัรวรินทร์ ขาวเอ่ียม 5911022446234 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

หวัหิน.5 นางสาวพรพฒัน์ บวัสม 5911022446270 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.6 นายกิตติศกัด์ิ สายแวว 5911022446316 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.7 นางสาววริษฐา ศิรฐิติโรจน์ 5911022446073 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702
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ล ำดับที่ ช่ือ สกลุ รหัสนักศึกษำ รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ.รำยใหม่ ปีกำรศึกษำ  2560  ภำคเรียนที่ 1

           1.  ให้นักศึกษำที่มรีำยช่ือตำมประกำศนี ้จด  ล ำดับที่  วนั  เวลำ   สถำนที ่  เพ่ือให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำม " รำยกำรที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำร "

           2. ให้นักศึกษำผู้กู้ที่มรีำยช่ือตำมประกำศให้ “ ผ่ำนเกณฑ์ กยศ ”  อ่ำนประกำศ เร่ือง " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"   แล้วด ำเนินกำรท ำ

สัญญำตำมขั้นตอนที่ได้อ่ำนนั้น   พร้อมด ำเนินกำรส่งเอกสำรได้ตำมวนัเวลำที่ประกำศ

                     2. ส ำหรับนักศึกษำผู้ขอกู้  กยศ.รำยใหม่  ที่ย่ืนเอกสำรขอกู้  กยศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  ไม่มีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ ยืมตำมประกำศนี ้นักศึกษำสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วนัที่  19 - 22  ก.ย.  2560  วนั เวลำ รำชกำร

หมำยเหตุ      1. ส ำหรับนักศึกษำที่ " ผ่ำนเกณฑ์ กยศ. " ให้ศึกษำ " ขั้นตอนกำรท ำสัญญำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan"  อย่ำงเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรท ำ

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกท ำสัญญำผิดพลำด จะไม่ได้รับสิทธ์ิกำรกู้ยืมฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

หวัหิน.8 นางสาวอุษา กุมภาว์ 5911022446222 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.9 นางสาวครองพร ผลพลู 5911022446140 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

หวัหิน.11 นางสาวชญานี บุญอุประ 5911022446098 ผ่ำนเกณฑ์ กยศ

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ย.59 
เวลา 9.00-11.00 น.ให้ผูกู้ ้

รับหนงัสือแจง้ผลการอนุมติั

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702

ท่ี ศูนยห์วัหิน   ห้องฝ่ายวิชการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร NB
ติดต่อ คุณสิรี อ่วมพว่ง โทร 032-522-508-10 ต่อ 6702


